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र्बॉर्ब कुत्र्याला आणि र्बोर्बो मांिराला शेपूट दोघानाही 
शेपूट नव्हती. काही लोकांच्या म्हिण्यानुसार याच गोष्टीमुळे 
दोघे एकत्र आले. तसे तर कोिालाच माहीत नव्हते की त े
दोघे कसे भेटले. कदाचचत त्यांच्या मालकाच्या मनात ववना 
शेपटाच्या पाळीव प्राण्यार्बद्दल पे्रम असेल. पि त ेदोघे प्रािी 
वास्तवात असे ममत्र होत ेजयांना त्यावेळी एकमेकांची खूप 
गरि होती. 

त्या दोघांची ही कहािी आहे.



न्यू ऑरमलयन्स शहर, शजततशाली मममसमसपी 
नदीवर आहे. ततथे खूप लोकांची आणि पाळीव प्राण्याची 
घरे आहेत. िैज़ संगीत, फैं न्सी कपड ेघालून िैममगं, 

यामुळे इथे ददवस-रात्र, इथे चहलपहल असत.े
पि २९ ऑगस्ट २००५ कॅटररना वादळाने शहराला 

आणि ततथे राहिाऱ्या सवस लोकांना संकटात टाकले.त्यात 
एक मांिर आणि एक कुत्रा होता. 



वारे ११० मैल प्रती तासाच्या वेगाने वाहत होते.पाऊस खूप आणि 
िोरदार पडत होता. वाऱ्याच्या वेगामुळे मेजतसकोच्या खाडीतल्या पाण्याला  
मभतंीच्या पलीकड ेअसिाऱ्या, पोंटचाटेन तलावात ढकलले होत.े त्यामुळे 
तलावात रोखून धरिारे र्बांध तुटले होत.े

शहरात खूप पािी भरले गेले. िे लोक वादळात आपल्या घरात लपून 
रादहले होत ेत्यांना शेवटी आपले घर सोडावे लागले. त्यांना आपल्या 
आवडीच्या प्रत्येक गोष्टी सोडाव्या लागल्या. लोकांना सांचगतले गेले की तुमच े
पाळीव प्रािी तुम्ही र्बरोर्बर घेऊ शकत नाही.

र्बॉर्ब कुत्रा आणि र्बोर्बो मांिर मागे रादहले. र्बॉर्ब कुत्र्याला एका लांर्ब 
साखळीला र्बांधले होत.े र्बोर्बो मांिर, कुत्र्यार्बरोर्बर ततथे राहत होती. ती दोघे 
एकमेकांर्बरोर्बर कोिी येण्याची वाट र्बघत होते.



वादळानंतर देशभरातून स्वयंसेवक मदत 
करण्यासाठी न्यू ऑरमलयन्स पोहचले. त्यांनी िेवि 
आणि पािी आिले. त्यांनी घराच्या छतावर 
अडकलेल्या लोकांना वाचवले आणि त्यांनी ककतीतरी 
प्राण्यांना वाचवले.

पि एवढ्या वाईट पररस्थतीत, दोघे 
र्बॉर्ब कुत्रा आणि र्बोर्बो मांिराला मदत 
ममळू शकली नाही. त्यांच ेअन्न आणि 
पािी संपले होत.े र्बॉर्ब कुत्रा शेवटी मुतत 
झाला. तो तुटलेल्या साखळीर्बरोर्बर र्बोर्बो 
मांिराकड ेआला.



वादळाच्या सुरुवातीच्या ददवसांत दोघेही र्बॉर्ब कुत्रा आणि 
र्बोर्बो मांिराने चचखलाने भरलेल्या तलेाच्या पाण्यातून आपला रस्ता 
शोधण्याचा प्रयत्न केला. पाण्याची पातळी कमी झाल्यावर त े
ओर्बडधार्बड रस्त्यावरून चालले. त्यांच्यािवळ आपलं म्हिावं असे 
घर नव्हत.े



र्बॉर्ब कुत्रा आणि र्बोर्बो मांिर उद््वस्त झालेल्या शहरात मदहनाभर 
दहडंले. त्यांच ेददवस, रात्र धोकादायक होत.े भुकेले, रे्बघर झालेली कुत्री 
झंुडीने रस्त्यावर कफरत होती आणि खािे ममळवण्यासाठी छोट्या िनावरांशी 
लढत होत.े र्बॉर्ब कुत्र्याला आणि र्बोर्बो मांिराला ममळालेले खाण्याच ेतुकड े
पि कोिी त्यांच्याकडून दहसकावून घेतले का? खूप कमी खायला आणि 
प्यायला ममळाल्यामुळे र्बॉर्ब कुत्र्याची हाड ेददसायला लागली. र्बोर्बो मांिराच्या 
शरीरावर पांढरे डाग आता कफतके पडू लागले होत.े



िानेवारीम्ये एक ददवस, चार मदहन्यानंतर र्बॉर्ब कुत्रा आणि 
र्बोर्बो मांिर एका दठकािी कफरत कफरत पोहचले जिथे दरुुस्तीच ेकाम  
चालू होत.े वादळाने मोडलेले एक मोटल ठीक करण्याचे काम एक 
तनमासि दल करत होत,े त्यासाठी त ेहातोडी आणि इतर उपकरिांचा 
उपयोग करत होत.े एका मिुराचा कुत्रा र्बॉर्ब कुत्र्यार्बरोर्बर 
खेळण्यासाठी धावत गेला.कुत्र्याचा मालक ररचने र्बोर्बो मांिरालासुद्धा 
र्बतघतले. त्याने र्बतघतले की दोघे भटके प्रािी खूप अशतत झाले 
आहेत. म्हिून त्याने त्यांना खािे द्यायला सुरुवात केली.

त्यारे्ब र्बॉर्ब कुत्र्याची साखळी कापून टाकली, फतत तवेढीच ठेवली 
िेवढी ती िममनीवर पडून वाित रादहल.जयामुळे र्बोर्बो मांिर त्याच्या 
मागे िाऊ शकेल. पि िेव्हा ररच र्बोर्बो मांिराला हात लावण्याचा 
प्रयत्न केला तवे्हा र्बॉर्ब गुरगुरला.

र्बॉर्ब कुत्रा आणि र्बोर्बो मांिराची एक आठवडा देखभाल 
केल्यानंतर ररचला एक वाईट र्बातमी ममळाली. त्याचा र्बॉस त्याला 
भेटायला आला. र्बॉसने एक कुत्रा ठेवण्याची परवानगी ददली होती.
दोन कुत्री आणि एक मांिर नाही. र्बॉसच ेम्हििे होते कक र्बॉर्ब कुत्रा 
आणि र्बोर्बो मांिराला हाकलून द्यावे.



ररचने त्यांना सुरक्षित स्थानावर घेऊन िाण्याच े
ठरवले. पि िेव्हा ररच र्बोर्बो मांिरािवळ िाई तवे्हा 
र्बॉर्ब कुत्रा नेहमी गुरगुरत असे. र्बॉर्ब कुत्रा आपल्या 
ममत्राला पकडू ककंवा हात लावू देत नव्हता. मग ररचने
मांिराला वाटीभर खािे दाखवले. मग र्बोर्बो मांिराने 
ररचच्या व्हॅनपयतं खाण्यासाठी पाठलाग केला आणि 
र्बॉर्ब कुत्रा सुद्धा मागे-मागे आला.  

ररच त्यांना एका अशा दठकािी घेऊन गेला, जिथे प्रािी 
ममत्र सोसायटीने सेमलबे्रशन स्टेशनम्ये स्थापन केले होत.े त े
स्थान काही ददवसापूवी एक जव्हडडयो-गेम आकेड होत.े त े
दठकाि पूिसपिे रे्बघर कुत्री आणि मांिरांनी भरलेले होत.े पि 
एका स्वयंसेवकाने त्यांच ेस्वागत केले, एवढेच नाहीतर त्याने 
र्बॉर्ब कुत्र्याच ेआणि र्बोर्बो मांिरांच ेनाव सुद्धा ठेवले. त्यांना 
वेगवेगळ्या खोल्यांम्ये ठेवले गेले.



रात्रभर र्बॉर्ब कुत्रा भुंकत रादहला. र्बोर्बो मांिर सुद्धा मागे-पुढे कफरत 
रादहली.

र्बॉर्ब कुत्र्याच ेअशा प्रकारे वागण्याने कोिाला झोप आली नाही. म्हिून 
स्वयंसेवकांनी एक मोठा वपिंरा आिला आणि र्बोर्बो मांिराचा छोटा वपिंरा 
र्बॉर्ब कुत्र्याच्या वपिंऱ्यात ठेवून ददला.

र्बॉर्ब कुत्रा, र्बोर्बो मांिराच्या समोर येऊन झोपला आणि फुसफुसू लागला.
स्वयंसेवकांनी मग र्बोर्बो मांिराचा छोटा वपिंरा उघडला आणि पुढे काय 

होत ेआहे त ेर्बतघतले
दोन्ही प्राण्यांनी एक-दसुऱ्याच्या नाकाला स्पशस केला. शेवटी त ेदोन्ही 

ममत्र परत एकत्र आले होत.े



पुढची काही ममतनटे स्वयंसेवकांनी दोघांच ेअ्ययन केले. त्यांनी 
पदहले की र्बोर्बो मांिर, र्बॉर्ब कुत्र्यािवळ कशी राहत.े त्यांनी पदहले कशी 
ती आपली मान उंच करून चालत असे, आणि ककती सावधानतनेे आपला 
पंिा उचलत असे, आणि मग खाली ठेवत असे. िसे की आपि पाय कुठे 
ठेवत आहोत हे ततला मादहत नाही असे वाटत होते.

र्बोर्बो मांिराच्या समोरून कोिीतरी हात हलवला. पि र्बोर्बो मांिर 
मागे सरकले नाही. मग एका दसुऱ्या स्वयंसेवकाने आपला हात ततच्या 
डोळ्यासमोरून नेला पि ततने पापिी पि हलवली नाही. सगळ्यांना 
आवचयस वाटले.

र्बोर्बो मांिर अंध होत!े
त्यापूिस काळात र्बोर्बो मांिराने र्बॉर्ब कुत्र्याच्या 

निरेने र्बतघतले होत.े 



स्वयंसेवकांनी एवढेच नाही तर पाळीव प्रािी तज्ांनी त्याच्या 
कुटंुर्बाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला पि त्यात यश ममळाले 
नाही. एक मदहन्यानंतर सेमलबे्रशन स्टेशनच ेदरवािे र्बंद करण्यात 
आले. पि र्बॉर्ब कुत्र्याकड ेआणि र्बोर्बो मांिराकड ेआपले असे 
कोितचे घर नव्हत.े प्रयत्न करण्यासाठी फतत एक पयासय 
उपलब्ध होता.



र्बॉर्ब कुत्रा आणि 
र्बोर्बो मांिर दोघेही CNN

च्या एंडरसन कूपर ३६०°
टेलीजव्हिन शो म्ये
सामील झाले.

दसुऱ्याच ददवशी, रे्बस्ट फ्रें ड्सच्या स्वयंसेवकांनी न्यू ऑरमलयन्स शहर 
सोडले. त्यातल्या एक स्वयंसेवकाने र्बॉर्ब कुत्र्याला आणि र्बोर्बो मांिराला यूटा 
मधल्या रे्बस्ट फ्रें ड्स एतनमल सैंतचुअरी म्ये नेले. त्यांना ततथे तोपयतं 
राहायच ेहोत ेिोपयतं त्यांना ततथे एखादा नवीन पररवार ममळत नाही. र्बातमी 
आली तवे्हा त ेपजवचमेकड ेिात होते.

टेलीजव्हज़नवर आल्यावर शेकडो लोकांना त ेहवे होत.े



त्यांना एकत्र ठेवून घेिाऱ्या एका खास कुटंुर्बाची गरि होती. स्वयंसेवकांनी 
एक मोठी यादी तयार केली आणि दत्तक घेण्याची इच्छा असिाऱ्या सवस 
कुटंुर्बांना या दोन प्राण्यांना भेटण्यासाठी र्बोलावले.

केवळ मेमलडंा आणि ततच ेकुत्रे र्बोस्टन टेररयर गस-गस यांनी यूटाचा 
लांर्बवरचा प्रवास केला. त्या रात्री र्बॉर्ब कुत्रा आणि र्बोर्बो मांिर, मेमलडंा आणि 
गस-गस र्बरोर्बर अभयारण्याच्या एका कॉटेिम्ये झोपले. त ेदोन प्रािी 
मेमलडंाला पसंत करतील आणि तनवडतील?



दसुऱ्या ददवशी सकाळी सगळ्यांना या प्रवनांच ेउत्तर ममळाले.
र्बॉर्ब कुत्रा आणि र्बोर्बो मांिर मेमलडंाला वेल्रोसारखे एकमेकांना 
चचकटले होत.े गस-गसपि त्यांना आवडला होता आणि त्यालाही त े
आवडले होत.े

शेवटी, र्बॉर्ब कुत्र्याला आणि र्बोर्बो मांिराला आपले नवीन कुटंुर्ब 
ममळाले होत.े 



आता त ेदोन्ही प्रािी, मेमलडंा, गस-गस आणि अमेमलया र्बरोर्बर दक्षििी 
ओरेगनच्या एका फामस वर राहतात. र्बोर्बो मांिराकड ेर्बसण्यासाठी णखडकीिवळ एक 
िागा आहे. ततला रोर्बोट व्हॅतयूम तलीनरर्बरोर्बर खेळायला आवडत.े ती त ेआपली 
आपि चालू करू शकत.े र्बॉर्ब कुत्रा फामसच्या इतर कामात मदत करतो. तो कधी-
कधी घोड ेसवारी पि करतो. उन्हाळ्याच्या ददवसात त ेदोघे तलावात आराम 
करतात.

ददवसाच्या शेवटी रोि र्बॉर्ब कुत्रा आणि र्बोर्बो मांिर एक दसुऱ्यांना 
भेटतात.त्यांच्याकड ेसवस प्रकारची खेळिी आहेत आणि खूप सारे नवीन ममत्रही 
आहेत-एवढेच नाही तर उंट सुद्धा.

सगळ्यात महत्वाच ेम्हििे त ेदोघे एकमेकांसाठी आहेत.



व दळ नांतर 
हज़ारों लोकांसारखे, िेव्हा कॅटरीना वादळाने न्यू ऑरमलयन्सवर 

येऊन आदळले तवे्हा र्बॉर्ब कुत्रा आणि र्बोर्बो मांिर आपला पररवार हरवून 
र्बसले. मेमलडंा आणि गस-गस र्बरोर्बर रादहल्यानंतर त्यांच्या
पशुचचककत्सकाने र्बोर्बो मांिराच्या कानातील मळ आणि वाळूचा शोध 
घेतला. ततच्या उिव्या कानाचा पडदा फाटला होता.र्बॉर्ब कुत्र्याने 
मांिराला गढूळ पाण्यापासून वाचवले होत ेका? िे न्यू ऑरमलयन्स म्ये 
भरलेले होत.े कोिालाच हे कधी कळिार नाही. पि असे झालेले असू 
शकत ेकक र्बोर्बो मांिरासारखे अंध मांिर र्बॉर्ब कुत्र्याच्या संरििा मशवाय 
वाचू शकत नाही. त्यार्बदल्यात र्बोर्बो मांिराने आपल्या मैत्रीने र्बॉर्बला 
एवढे मिर्बूत केले की त ेपुढे िात रादहले,

र्बॉर्ब कुत्रा आणि र्बोर्बो मांिर कॅटरीना वादळातून वाचले.
त्यांनी या वादळात एकमेकांना आपल्या पंिाचा आधार ददला.
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